
 

nieuwsbrief 21-04

We willen weer van je horen, beste buren!

We willen altijd van je horen natuurlijk, altijd fijn!
Maar de eerste zittingstermijn van Appie, Lotte en Piet zit erop. 
Zij kunnen zich dan opnieuw verkiesbaar stellen en de leden moeten 
op de eerstvolgende ALV stemmen over hun ‘lot’.
Een eerstvolgende ALV kan helaas zomaar weer even duren, dus 
doen we de Ingrid-methode: binnenkort ontvangen jullie weer  
kaartjes in je brievenbus, met daarop de namen van de leden die zich 
verkiesbaar stellen. Hierop kun jij ja of nee stemmen, meer smaken 
zijn er niet. 
We hanteren wederom hetzelfde principe: de opkomst van de vorige 
ALV vinden wij representatief, dus vul je stem in, als er te weinig  
binnenkomt kunnen we nog niks!
En bij meerderheid van positieve stemmen zullen zij nog een termijn 
doorgaan. 
Houd je brievenbus in de gaten. Heb je eerder al vragen? Mail ons!

Let op:
Roken is in alle openbare ruimtes van het 
gebouw verboden, dus ook in alle liften. 
Roken mag dus WEL op het dak, en in je loft.

Deze input voor de nieuwsbrief kregen wij van een buur, waarvoor 
dank. Graag ontvangen wij toekomstige input per e-mail, of als je dat 
anoniem wil doen: doe een briefje in brievenbus 62-04, maar klad het 
svp niet meer met watervaste stift in onze mooie goederenlift 
(of elders in het gebouw, ik heb het gevoel dat ik dat erbij moet 
vermelden).
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Wennen aan de wasmachines:
Fijn he, dat nieuwe systeem! 

Een greep uit de reacties:
- Pieter vindt het een topsysteem, maar was zo gewend aan het 
oude systeem met wasmiddeltoevoer dat hij al wel eens een wasje 
zonder wasmiddel gedraaid heeft.
- M. uit A. (die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven, naam 
en adres bij de redactie bekend) vindt het geweldig rustgevend die 
machines en heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van 
stoelen in de wasruimtes, zodat hij kan blijven kijken tot zijn wasje 
klaar is. Daarnaast heeft hij gevraagd of het lampje in de machines 
de volledige draaitijd aan kan blijven. Helaas kunnen we nog niet 
aan beide verzoeken voldoen.

Haasje Over:
De afgelopen maanden heeft een commissie samen met Trudo geholpen bij 
het selecteren van 37 kartrekkers voor Haasje Over, 20% van het totale 
aantal bewoners daar.
En dat is gelukt! Honderden brieven zijn er binnengekomen bij Trudo, welke 
een eerste selectie gemaakt heeft, en 88 zijn er naar de selectiecommissie 
gegaan, welke bestaat uit buren van A&G en een medewerker van Trudo.

Deze brieven zijn allemaal gelezen en beoordeeld, en daarna zijn met al deze 
kandidaten gesprekken gevoerd. De commissie is hier helemaal enthousiast 
van geworden, er schijnen ontzettend veel enthousiaste gedreven mensen 
bij gezeten te hebben die staan te popelen om leuke dingen te organiseren 
en de community daar op poten te zetten,
Veel dank aan deze commissie, die hier zeer veel tijd in gestoken heeft! 

En weer de vaste rubriek:
De eerstvolgende zet-je-oude-doos-aan-de-straat-dagen:

- Vrijdag 5 maart
- Vrijdag 19 maart

Zoals altijd geldt: we vinden het leuk van je te horen!
Complimentjes, klachten, input voor de nieuwsbrief, 
topideeen of andere zaken kun je ons toesturen via:


